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med den nordiska forntiden. Georg Brandes hade 
försökt hänvisa Nietzsche just till de isländska sagor
na: »Sie werden manches darin finden, was Ihre Hy
pothesen und Theorien über die Moral einer Herren- 
Race bestärkt.» Likväl visar sig Heuslers uppsats ge
nomgående relaterad till Nietzsche och verk som Jen
seits von Gut und Böse och Genealogie der Moral. 
Triumferande hävdar han att Nietzsches vision, hans 
önskebild, tack vare det nordiska stoffet ter sig reellt 
förankrad. »Allgemein genommen: Es ist keine Ethik 
der Nächstenliebe, des Mitleids und der Demut, son
dern der männlichen Triebe des Gelterwollens und 
Stolzes.»

Heusler resonerar i andra uppsatser om avståndet 
till den forngermanska livsstilen. »Der alte Wodan, 
kann er uns Heutigen wieder aufleben? Wie ein Gott 
unsres heimische Glaubens?» Men Heusler bestred 
möjligheten härav. Övergången till den medeltida sta
ten betraktade han som en hård nödvändighet. Den 
»judiskt-kristna» religionen stod inte hans hjärta 
nära; högre skattade han de gamla germanernas myt
bildning och föreställningsvärld. »Der alte Nord- 
mann war tragischer gestimmt: ihm war die Vernich- 
tigung des Bestehenden eine feste Erwartung -  die 
Neubelebung ein unbestimmtes Ahnen.»

Sin germanomani utvecklade Heusler under Basel- 
åren; verket om Nibelungenlied har ännu en nykter 
prägel. Den första uppsatsen i Germanentum hämta
de han från ett samlingsverk, Germanische Wieder
erstehung (1926), med Hermann Nollau som utgiva
re. »Das heldische Sterben», förklarar här den kam
marlärde Heusler, »ist einer der grossen Gedanken 
der Sagendichtung und wetteifert an Leuchtkraft mit 
der Rache. Woher die Menge der Sterbeszenen? Weil 
erst im Tode die höchste Mannesart sich ausweist. 
’Der Held wird gleichsam erst fertig im Augenblick, 
da er fällt’ (Gustav Neckel). Und zwar ist dies nicht 
Dichtergeschmack, sondern Volkstimmung; darum 
spielt die geschichtliche Saga auf dieser Seite sogut 
wie das Heldenlied.»

Ulf Wittrock

Stina Hansson: Svensk brevskrivning. Teori och till- 
lämpning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapli
ga institutionen vid Göteborgs universitet 18.) Göte
borg 1988.

Retoriken har på senare år blivit något av ett mode
ämne inom svensk litteraturvetenskap. Med detta 
konstaterande är inget ont sagt, snarare tvärtom. Den 
nyinrättade retorikprofessurens förste innehavare, 
Kurt Johannesson, har i en rad arbeten vidgat vår 
förståelse för i synnerhet äldre litteratur genom att 
påvisa retoriska mönster. Han är inte den förste och 
inte den ende men förmodligen den som har det bre
daste perspektivet. Han står följdriktigt som en av de 
ansvariga för projektet »Den svenska retorikens hi
storia», som nu engagerar flera forskare i landet. Stina 
Hanssons bok om det svenska brevets retorik är ett 
delresultat inom detta projekt.

Det är ett pionjärarbete Stina Hansson utfört ge

nom sin kartläggning av den brevteoretiska litteratu
ren i Sverige från 1600-talet till modern tid. Teorier
nas eller snarare föreskrifternas praktiska tillämpning 
illustrerar hon med ett kommenterat urval brevtexter 
från medeltid till 1800-tal. Att brevurvalet startar 
långt tidigare än de svenska handledningarna har sin 
naturliga förklaring i att man tidigt utnyttjade den 
utländska litteraturen på området; att urvalet tar slut 
på 1800-talet motiverar författarinnan med diskre- 
tionsskäl -  »de analytiska insatserna [känns] alltmer 
oförsynta ju kortare tidsavståndet till skrivarna blir 
och ju mera dessa visar upp av ’sanna jag’ och privata 
förhållanden» (en finkänslighet som litteraturforskare 
annars inte brukar besväras av) -  men också och 
främst med att den brevteoretiska traditionen i vårt 
århundrade är så upplöst att den analysmetod hon har 
valt inte längre känns meningsfull (235). Den sista 
motiveringen anger klart undersökningens begränsa
de räckvidd: det är handböckernas föreskrifter och 
deras inflytande som Stina Hansson studerar. Den 
friare retoriken lämnar hon i stort sett därhän.

Efter en kortfattad men lärorik översikt av den 
allmäneuropeiska brevteoretiska traditionen från an
tikens retorik över medeltidens ars dictaminis till hu
manismens ars epistolica följer ett kapitel om »Äldre 
svensk brevteori». Rubriken kan ifrågasättas, efter
som den magra litteratur som behandlas genomgåen
de utgörs av kompilationer av utländska verk och 
dessutom till större delen är skriven på latin. Av de 
fyra svenskproducerade handböcker i brevskrivning 
som perioden kan uppvisa utkom tre på 1600-talet 
och bara en på 1700-talet. Även om man för 1700- 
talet får lägga till två översatta handböcker -  skillna
den är som nämnts inte så rasande stor -  kan propor
tionerna ändå verka förvånande med tanke på 1700- 
talets ymniga brevproduktion. Men dels klarade man 
sig bra med den utländska handbokslitteraturen, dels 
tillkom under 1700-talet brevromanen, som i hög 
grad fungerade som brevställare. Brevromanen har i 
sin tur ett otvetydigt samband med framväxten under 
1600-talet av den nya franska brevstil som tog av
stånd från den äldre skolretoriken och formade sig 
efter den förfinade salongskonversationen. ’Retorik’ 
blev nu liktydigt med lärt pedanteri; de nya honnörs
orden var ’nature’ och ’sentiment’. Men också i den 
nya, »naturliga» brevstilen visar sig retoriken synner
ligen vital och verksam.

1800-talet var brevställarnas gyllene århundrade. 
Stina Hansson har funnit tjugofyra titlar, av vilka de 
flesta utkom i flera upplagor, och hon menar att listan 
säkert inte är komplett. Jag kan inte se att hon berör 
den mest närliggande orsaken till denna ansvällning, 
nämligen den ökade skrivkunnigheten. Det var ju helt 
enkelt så att möjligheten att kommunicera per brev 
under seklet öppnades för allt bredare samhällslager. 
Lika självklart är det då att de stora brevställarna blir 
»tydligt avgränsade uppåt på det sociala fältet» (71). 
Det var de skrivkunniga men i övrigt lågutbildade 
som hade störst behov av handledning. Att brevstäl- 
larförfattarna här såg en marknad och att de inrättade 
sig efter denna publik är helt naturligt.

Medan 1700-talet ställde sig öppet avvisande till 
retoriken, nämns den över huvud taget inte i 1800-
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tales handböcker. Men genom analyser av inledningar 
och mönsterbrev visar författarinnan att retoriken 
inte bara levde kvar utan t. o. m. hade fått ökat spel
rum. Hon förklarar detta, sinnrikt och övertygande, 
med brevställarutgivarens behov av att framstå som 
lärd auktoritet, som den enda tillförlitliga auktorite
ten i en svärm av konkurrenter, och hans lika tvingan
de behov av enkla böjningsmönster för de masspro
ducerade schablonbreven. -  Vårt eget århundrade har 
sett brevställargenrens avtynande och kanske dess 
död. När Generalpoststyrelsen 1960 ger ut Våra brev, 
en modern brevställare och vill konkurrera med Te
leverket genom att hävda att brevskrivning inte är 
någon konst, det går som en dans bara man inte 
grubblar över några regler, då har också brevskriv
ningens retorik dödförklarats. Kanske är det nu dags 
för en telefonsamtalets retorik?

Andra delen av Svensk brevskrivning består av ett 
urval om 29 brev av 26 författare, som granskas mot 
bakgrunden av den vid resp. tidpunkt aktuella brev
teoretiska litteraturen. Urvalet har inget med statis
tisk representativitet att göra, framhåller Stina Hans
son; det är fråga om brev som hon har »träffat på och 
funnit intressanta» (107). Man håller gärna med om 
att det vore en närmast omänsklig uppgift att 
sammanställa ett brevmaterial som skulle vara an
vändbart för statistisk bearbetning, omänsklig och 
förmodligen föga meningsfull. Men man frågar sig om 
hon ändå inte i alltför hög grad har låtit slumpen och 
det subjektiva »intresset» råda. Som det nu är kon
fronteras vi med en brokig samling brev härrörande 
från olika typer av brevskrivare. Petrus de Dacia 
skriver till Kristina av Stommeln, Erik XIV till den 
svenska adeln, Laurentius Petri till sitt prästerskap 
och, för att ta några exempel längre fram, Thorild till 
Gjörwell, S. A. Hedlund till kronprins Karl, Nathana- 
el Hellberg till S. A. Hedlund. Den kronologiska upp
ställningen är självklar; hela boken går ut på att teck
na en utveckling. Men frågan är om man inte hade 
kunnat kombinera kronologin med andra strukture
rande principer. Vi får nu t. ex. ett kärleksbrev från 
1600-talet (Gustav II Adolf till Ebba Brahe) men inget 
från 1700- och 1800-talen; Laurentius Petri är den 
ende prästen i sällskapet, Erasmus Johannis Hus den 
ende dedikationsförfattaren etc. Nog hade det gått att 
sammanställa ett urval brev som kunde illustrera oli
ka perioders sätt att hantera likartade genrer, brev 
skrivna av personer med likartad bildningsmässig och 
social status. Utan tvivel hade framställningen härige
nom vunnit i pedagogisk effektivitet. Samtidigt skall 
det framhållas att Stina Hansson gör ett gott bruk av 
sitt material. Hennes analyser och kommentarer är 
kunniga och välavvägda, även om man stundom vill 
ifrågasätta praktikens direkta samband med teorin. 
Som helhet kommer hennes bok att bilda en av de 
självklara utgångspunkterna för en breddad forskning 
på området svensk brevskrivning.

Torkel Stälmarck

Klient och patron. Befordringsvägar och ståndscirkula
tion i det gamla Sverige. Utg. Magnus von Plåten. 
Natur och Kultur 1988.

Med tanke på klientsystemets betydelse, särskilt i äld
re tider, är påfallande lite känt om företeelsen. Orsa
ken är naturligtvis dess informella karaktär, som del
vis är en följd av de mycket olika behov som kan 
döljas i klientens och patronens ömsesidiga beroende. 
Problemområdet är väsentligt inom flera discipliner, 
och ger inte minst litteraturhistorikern en annorlunda 
infallsvinkel. En av de påtagliga kvarlevorna av pa- 
tron-klientväsendet är den panegyriska tillfällesdikt- 
ningen, och ett inledande exempel från år 1696 kan få 
ställa den känsliga frågan om beroendet på dess spets. 
Ernest Gestrinius lät trycka en sonett när hans gynna
re Petrus Bång, biskop i Viborg, gick bort. När han 
undertecknar hyllningen av den dödes minne nöjer 
han sig inte med en sedvanlig försäkran att han skrivit 
som pliktskyldig tjänare, utan han försöker för om
världen förklara sitt förhållande till patronen: »Med 
en ödmiuk Hand lemnat af denne salige Herr BISKO
PENS i Lijfztijden högst obligerade, men sedermeha 
[!]/genom någras Förwållande /affstängde/ doch åter 
förr hans Död reconcilierade Client». (25.8.1696, 4°, 
UUB) Sådana tryckta förklaringar är inte vanliga och 
vad som föranledde denna vet vi inte. Var detta Ges- 
trinius’ försök att lappa ihop sitt rykte efter ett 
»sprucket» klient-patronförhållande, nu när biskop 
Bång var död och inte längre kunde ge sin syn på 
saken? Eller var det i stället viktigt att framhäva att 
det goda förhållandet varat ända till gynnarens död 
och att därför patronskapet borde axlas också av 
Bångs efterträdare eller hans efterlevande? Vi vet inte 
vilka hemliga förhoppningar en klient rimligtvis kun
de ställa på en patron.

Ämnet Klient och patron dryftades 1988 vid ett 
symposium i regi av Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Föreläsningarna och diskus- 
sionsinläggen har samlats i en lärorik bok som blivit 
en utmärkt introduktion till problemområdet. Den 
inleds med en bred bakgrundsskildring i vilken Stig 
Strömholm inte bara diskuterar terminologin och de 
antika förebilderna, utan också visar hur klient-pa- 
tronsystemet ännu i modern tid fungerat som ett 
halvt hemligt system för maktfördelning och påver
kan. Göran Inger behandlar den kyrkliga patronats- 
rätten, vilken upphäves först 1922. Då hade sedan 
länge inte endast adel utan även ofrälse och till och 
med aktiebolag kunnat ståta med rätten att föreslå 
församlingspräst. I Carl Arvid Hesslers bidrag be
handlas den skytteanska professuren i Uppsala, som 
är ett annat exempel på reglerat patronskap. År 1622 
donerade som bekant riksrådet och Uppsala akade
mis kansler Johan Skytte några gods vilkas avkastning 
skulle bekosta en professur i politisk vältalighet. Juri
diska hinder har legat i vägen när man försökt att dra 
in patronatsrätten. Gustaf II Adolf lovade nämligen 
att om Skyttes gåva någonsin »annihilerades» skulle 
hans efterlevande ha rätt att återta donationen. Så 
även om greve Nils Axel Mörner numera endast har 
så kallad presentationsrätt, dvs. rätt att avge förslag 
efter att de sakkunniga sagt sitt, så kan han ändå 
kallas för Sveriges sista officiella patron.




